
 

UGE 9 – 2018 

SÅ BLEV DET VINTER I DANMARK   

Ifølge kalenderen er vi startet på foråret, men det passer ikke lige sammen med 7 graders 

frost og snefygning. 

På trods af vintervejret er kørslen de seneste dage afviklet fornuftigt og det skyldes jeres 

ekstra indsats. 

Tak for indsatsen og tak for jeres tålmodighed, når I har ventet på at komme i kontakt med 

Driftscentret. 

 

KORREKT PLACERING AF KUNDER SAMT LOVET TID OG PLANLAGT TID 

Nogle chauffører er i tvivl om, hvordan man kan se på køreordren, at en kunde er visiteret til 

fx. forsæde. Neden for er fremvist et eksempel på en køreordre: Køreordren starter med 

stopnummeret, og herefter er angivet placeringen i bilen. Afhentningstidspunktet, vi har oplyst 

kunden om, står inde i parentesen, og det planlagte afhentningstidspunkt står udenfor. 

Sendt Total 2 stop 50  
BAG 07:02 (06:55) 3926  
test test test test  
1 PER IKLEG 0 KR 
NØRREPORT 20K  
EBELT SYD 
PN:8400 INTET30250 
542  
 
51  
FOR 07:10 (07:10) 3926  
test test test test 
1 PER IKLEG 0 KR 
STRANDGÅRDSHØJ 46 G  
EBELT SYD 
PN:8400 INTET 
Total 2 stop 
 

 

 



 

UGE 9- 2018 

 

VELKOMMEN TILBAGE ANJA OG FARVEL PETER 

Anja er tilbage i Driftscentret efter endt barselsorlov og barselsvikar Peter sagde vi farvel til i 

mandags. 

KURSUS/INFORMATIONSAFTEN 21. MARTS 2018 

Den 21. marts holder vi kursus/informationsmøde for chauffører og vognmænd, der har 

hjemzone i Region Midtjylland. Kurset indeholder generel information om kørselstyperne, 

Midttrafiks forventninger til chaufførerne, daglig drift og ”tips og tricks”. Der bliver også tid til 

en sandwich og en sodavand. 

Mødested og tidspunkt: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, kl. 16.00 – 19.00. 

Tilmeld dig her Tilmelding - Midttrafik senest 14. marts. 

UHELDSRAPPORT 

Hvis en vogn bliver indblandet i et uheld, der medfører personskade eller skade på materiellet 

i et sådant omfang, at kørslen ikke kan gennemføres, er chaufføren/vognmanden forpligtet til, 

hurtigst muligt og senest en time efter uheldet, at underrette Driftscentret. I tilfælde, hvor 

uheld medfører personskade, skal der optages politirapport, og skaden skal anmeldes til 

vognmandens forsikringsselskab. Driftscentret skal altid underrettes skriftligt om enhver form 

for uheld senest 24 timer efter uheldstidspunktet. Udfyld uheldsrapporten på extranettet her 

TELEFONSTATISTIK JANUAR 

Besvarede opkald på Midttrafiks vognmandslinje:  10261 

Gennemsnitlig ventetid:    40 sekunder 

Andel af besvarede kald indenfor 60 sekunder:  76 % 

Flextrafik har det mål, at 70 % af alle kald besvares inden for 1 minut. 

 

https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-flextrafik/tilmelding/
https://www.midttrafik.dk/extranet/flextrafik/uheldsrapport-for-flextrafiks-leverandoerer.aspx

